
Prehľad základných údajov

Stay calm. You’re covered
Všetky služby DrivePro® ponúkajú 
pohodlie s vedomím, že spoločnosť 
Danfoss Drives nesie zodpovednosť 
za podporu svojich výrobkov VLT® 
a VACON® ďaleko do budúcnosti:
 	Najdlhšia záručná doba v

tomto priemyselnom odvetví,
až šesť rokov

 	Náhradné diely sú k dispozícii
až 10 rokov po skončení výroby
produktového radu

 Nonstop dodávka
 	Jeden telefonát, jedno

kontaktné miesto
 	Certifikovaní technici výrobcu

aj miestni technici
 	Originálne náhradné diely

DrivePro® Start-up  
Zaručenie prvotriedneho výkonu

sortiment kontrol a nastavení pri 
uvedení vašich meničov do prevádzky.

Získate potvrdenie, že každý menič 
je úplný, nepoškodený a správne 
nainštalovaný a naprogramovaný. 
Potvrdenie optimálneho súladu 
produktu s používaním, ochrany pred 
prostredím a požiadaviek na inštaláciu 
a chladenie. Vrátane správneho 
zapojenia meniča: overenie pripojení 
k linke, záťaži a ovládaniu, vedenia 
vodičov, tienenia a uzemnenia. 
Pripojenia k produktu sú riadne 
utiahnuté a vnútorné pripojenia sú 
skontrolované na zaručenie, že sa počas 
prepravy alebo manipulácie na mieste 
nepovolili. 

… načas
 Služba spustenia je naplánovaná, 
keď je inštalácia meniča dokončená 
a systém je pripravený. Veľká sieť 
profesionálnych poskytovateľov služieb 
spoločnosti Danfoss zaručuje, že služba 
sa spravidla poskytne v deň, na ktorý 
ju zákazník vyžaduje. 

Funguje váš menič úplne 
optimálne – alebo môžete svoj 
systém vyžívať ešte lepšie? 
Uistite sa, že dostávate prvo-
triedny výkon tým najefektív-
nejším spôsobom, pomocou 
služby DrivePro® Start-up 
poskytovanej odborníkmi 
spoločnosti Danfoss. 

Potrebné služby... 
Na zaručenie, že váš systém je 
dokonale vyladený na optimálny výkon 
hneď od prvého dňa, vám služba 
DrivePro® Start-up poskytuje kompletný 

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Start-up

Optimalizácia
výkonu, rýchlo

Žiadne starosti
So službou DrivePro® Start-up si môžete 
byť istí, že váš menič funguje na 
maximum – so zaručením maximálnej 
efektivity, spoľahlivosti, ochrany motora 
a úspory energie pri používaní vášho 
systému.

Vlastnosť Výhoda

Zaručenie správnej inštalácie a optimálneho 
vyladenia pre použitie a proces

– Predĺženie životnosti meniča
– Zlepšenie dostupnosti meniča

Odbornosť spoločnosti Danfoss zvyšuje efektivitu 
procesu a úspory energie – Zlepšenie prevádzkovej účinnosti

Jedna kontaktná osoba
– Jeden telefonát, jedno kontaktné miesto
– Úspora času a istota rýchlej reakcie
– Predchádzanie komplikovanosti

Skrátenie času uvedenia do prevádzky 
s overenými postupmi spustenia prispôsobenými 
pre frekvenčné meniče Danfoss

– Úspora nákladov na uvedenie do prevádzky

http://drivepro.danfoss.com/


Pokrytie
Služba DrivePro® Start-up zahŕňa 
všetky služby potrebné na optimálne 
fungovanie meniča: 

	 Kontrola inštalácie na zaručenie, 
že spĺňa odporúčania výrobcu
	 Presné nastavenie parametrov 
meniča pre vlastnosti motora 
a zaťaženia 
	 Funkčné testovanie systému meniča 
a motora: overenie funkčnosti 
meniča vrátane správneho otáčania 
motora, fázového vyváženia na 
výstupe meniča a reakcie na 
ovládacie systémy 
	 Pokyny a školenia pre personál
	 Spustenie meniča
	 Správa o spustení pre vás ako 
zákazníka: Upozornenie na prípadné 
nedostatky inštalácie, ktoré môžu 
mať vplyv na fungovanie alebo 
životnosť meniča, ako aj funkcie, 
ktoré sa nepodarilo overiť z dôvodu 
neúplnej pripravenosti systému 
	 V prípade potreby je k dispozícii aj 
voliteľná extra podpora spúšťani
	 Ak sa počas spúšťania vyskytnú 
problémy s produktom, technik 

autorizovaný výrobcom dokáže 
rýchlo poskytnúť riešenie. 

Spôsob objednávania
Objednajte si službu DrivePro® Start- up 
pri objednávaní nového meniča 
na zaručenie, že uzavriete 
najvýhodnejší obchod.
Objednajte online alebo kontaktujte 
miestnu pobočku spoločnosti 

Optimalizácia
výkonu pre vysokú 
prevádzkyschopnosť 
procesu priamo od 
prvého spustenia 
meniča

Stay calm.
You’re covered
Spoločnosť Danfoss 
Drives zabezpečuje:

Dlhší čas 
prevádzkyschopnosti

Zadanie 
objednávky

Službu DrivePro® Start-up si môžete objednať 
pri objednávaní frekvenčných meničov

Prijatie  
služieb

Dodanie meničov a naplánovanie služieb. 
Keď si nainštalujete meniče, budú vám 
poskytnuté odsúhlasené služby DrivePro®  
Start-up priamo u vás.

Správa Správa spoločnosti Danfoss Drives je vašou  
zárukou, že meniče sú optimalizované hneď  
od prvého použitia.

DrivePro® Start-up v skratke

Danfoss Drives a objednajte telefonicky 
alebo e-mailom.

Kontaktné údaje na miestnu pobočku 
spoločnosti Danfoss Drives nájdete 
na adrese:  
http://drives.danfoss.com/danfoss-
drives/local-contacts/
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Frekvenčné meniče VLT®

VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302 

Frekvenčné meniče VACON®

VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC
VACON® NXC Low Harmonic
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive
VACON® 100 INDUSTRIAL
VACON® 100 FLOW
VACON® 100 HVAC

Ak tu nie je váš produkt uvedený, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Danfoss Drives.

Dostupnosť  
Služba DrivePro® Start-up je k dispozícii pre nasledujúce produkty spoločnosti 
Danfoss Drives: 


